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Tillbakablick 2020 
Vattenrådets verksamhet under året har av förklarliga skäl inte flutit på som planerat. Så klart är det ett avbräck 
att inte kunna bjuda in till exkursioner och möten för att visa våra vatten eller öka kunskapen kring de vatten 
som finns i vår närhet. Men det har också inneburit nya möjligheter. I december bjöd vattenrådet in till sin första 
– men säkert inte sista – webföreläsning. Styrelsen har ställt om och haft både årsmötet och samtliga 
styrelsemöten digitalt. Vi hoppas dock att årsmötet 2021 ska kunna hållas som vi brukar, även om det kanske 
innebär att det blir lite senare än vanligt. 
 
Genom stöd från Vattenmyndigheten har två projekt genomförts 2020. Det första under våren då studenten 
Viktoria Nilsson beräknade hur mycket kväve och fosfor kunde minska till havet genom återskapande av 
våtmarker i Mörbylånga kommun. Det arbetet gjorde att Viktoria under hösten även fick arbeta med att 
beräkna och ta fram mindre åtgärder i till exempel kanaler och diken där inga större våtmarker går att 
återskapa. Under våren 2021 hoppas vattenrådet kunna bjuda in till en presentation av resultatet av projekten. 
 
 

 
Namngivning av bäckar 
En av de planerade aktiviteterna under året har varit att påbörja ett 
arbete för att fånga upp lokala namn på vattendragen på Öland. 
Anledningen till att göra det är dels kulturhistorisk där vattendragens 
namn kopplar både till historia och plats, men också att detta förs vidare 
och används inom vattenförvaltningen.  
 
Vattenförvaltningen är ett EU-direktiv som syftar till att alla vatten i Europa 
ska nå god status 2027. I det arbetet ingår att vattenförekomster ska 
identifieras och få ett nummer. Vattenrådet vill att de lokala namnen som 
finns även ska användas i vattenförvaltningen, parallellt med det 
specifika numret. På så vis kommer namnen även ge avtryck i det 
europeiska vattenarbetet. 
 
Vattenrådet har tagit kontakt med Ölands Hembygdsförbund för att 
samverka om initiativet. Vi tar också gärna emot tips om namn på 
vattendrag får er medlemmar! Skriv till info@olands.vattenrad.se och 
berätta vilket vattendrag du har ett lokalt namn på och var det ligger! 

Tack för din medverkan! 
 

 
Gåvor till Ölands Vattenråd! 
Vattenrådet har fått ta emot flera gåvor till verksamheten vilket ju ger en sporre att fortsätta arbeta för Ölands 
vatten – stort tack till alla givare! Vattenrådet vill förvalta och använda medlen på bästa sätt! 
 
 



 

 

Borstnate. Foto: Kustvattengruppen 
Linnéuniversitetet 

Inventering av Grankullaviken 
Kustmiljögruppen vid Linnéuniversitetet genomförde under hösten 
en inventering av Grankullaviken. Styrelsen fick en kort dragning på 
senaste styrelsemötet, den 7 december, av Jonas Nilsson som var 
en av dem som genomförde inventeringen.   
 
Inventeringen visar på en mycket värdefull och unik kustmiljö som 
det inte finns någon motsvarighet till på Öland. Det är en stor 
artrikedom när det gäller de vattenväxter som finns i den grunda 
viken och det verkar inte förekomma någon pålagring av organisk 
gyttja. Däremot finns det tydliga tecken på övergödning med stora 
mängder fintrådiga brunalger. 
 
Vattenrådet hoppas kunna återkomma med en föreläsning om den unika viken för medlemmarna under 2021!  
 
Samråd om vattenförvaltning och havsförvaltning 
Fram till den 30 april, 2021 pågår två samråd om våra vatten. Dels vattenförvaltningen, där kust-, yt- och 
grundvatten ingår. Dels åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Alla har möjlighet att yttra sig på båda samråden! 
 
Vattenförvaltningen består av  

 Förvaltningsplan: en beskrivning av nuläget, påverkanskällor och 
åtgärder.  

 Åtgärdsprogram: åtgärder som kommuner, länsstyrelser och andra 
myndigheter behöver vidta för att vatten ska uppnå god status. 

 Delförvaltningsplan mot vattenbrist och torka: beskrivning av nuläget 
och åtgärder som behöver vidtas av olika myndigheter.   

 
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön består av 

 Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön för att nå god miljöstatus.  
 

Har du synpunkter och vill att styrelsen ska ta upp dem, hör av dig till info@olands.vattenrad.se  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

God Jul och Gott Nytt År 

till alla medlemmar, vattenvänner 

och engagerade! 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Betala medlemsavgiften 2021 
Ditt intresse styr engagemanget – Du behöver inte kunna eller veta allt om vatten, men tillsammans kan framför 
allt vi öka den lokala kunskapen!  
 
Medlemskapet kostar 100 kr för privatperson, företag eller organisation. Betala in avgiften 
på Swish-nummer 1234579363 eller bankgironummer 716-0419. Du kan också ta kontakt 
med samordnaren eller någon i styrelsen.  
 
När du betalar medlemavgiften godkänner du att vi använder dina personuppgifter (namn 
och adress och/eller e-postadress) för att kunna distribuera nyhetsbrev, information om 
verksamhet, aktiviteter och påminnelser. 


